
 
 

 کارزارهای اعتراض بر عليه موج وسيع اعدام ها در ايران
 ....  آمريکا و –اروپا 

 

 
 ! کارزار اعتراضی عليه موج جديد اعدام در ايران: برلين

 
اعدام هفت زندانی . می و محمد علی حاج آقائی، فرهاد تارام و زهرا بهرامی نيز در چند روز گذشته اعدام شدندخبر کوتاه بود جعفر کاظ

 فردا نوبت کيست؟ ! سياسی و دهها اعدام ديگر در کمتر از چهار هفته
 

 هم ميهنان، آزاديخواهان 
رهائی، موج جديدی از اعدام را در سراسر ايران تدارک ديده رژيم اسالمی ايران برای مقابله با اوجگيری مبارزات مردم برای آزادی و 

اما عليرغم . هم اکنون دهها زندانی سياسی و عقيدتی در خطر اعدام قرار دارند. در هر هشت ساعت يک نفر در ايران اعدام می شود. است
ی سرکوب و اعدام سعی در نابودی زندانيان جمهور. شکنجه و خطر اعدام، شاهد مقاومت آنان در زندان های قرون وسطائی رژيم هستيم 

 . سياسی دارد ، تالش کنيم صدای حق طلبانه آنان را به گوش جهانيان برسانيم
برای توقف اعدامها و دفاع از مبارزات آزاديخواهانهء مردم ايران بايد همگام در سراسر جهان دست به اعتراضات سراسری و همزمان زده 

جهانی به سرکوب فزاينده و موج جديد اعدامها را با خواست لغو فوری مجازات اعدام و سنگسار ، ممنوعيت و اعتراضات گسترده جامعه 
 . هر نوع شکنجه وآزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و عقيدتی سازمان دهيم

 فوريه، ١١می آئيم و مناسبت بعدی را نيز    ما در پنجم فوريه در اعتراض به موج جديد اعدام در ايران در مقابل سفارت رژيم اسالمی گرد
باشد که همگام با يکديگر در سراسر جهان به اعتراضات سازمانيافته تری عليه جمهوری اسالمی . سالروز انقالب بهمن پيشنهاد می کنيم

 . ايران دامن زنيم
 . سران رژيم اسالمی ايران بايد به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه شوند

 
  ١٤ ساعت ٢٠١١ فوريه ۵ه ،شنب: زمان

 مقابل سفارت جمهوری اسالمی ايران : مکان 
 

Podbielskiallee 67, Berlin Dahlem, U3- Podbielskiallee                                
                       

  برلين –کانون پناهندگان سياسی ايرانی 
www.iprberlin.com  
  برلين -ياسی ايران کميته دفاع از زندانيان س

E-Mail :kupg_iran@yahoo.de  



 
 

 ! عليه موج جديد اعدام ها به پا خيزيم: دورتموند
 
 

در يک ماه گذشته هر هشت ساعت يک نفر در ايران اعدام شده . رژيم ترور و سرکوب اسالمی بازهم قربانی گرفت ودست به جنايت زد
 شاهد اين جنايات بود و دست به هيچ اقدامی نزد؟ ده ها زندانی سياسی و عقيدتی زير تيغ اعدام تا کی بايد. به اين وضع بايد پايان داد. است

جمهوری . قرار دارند، انسان هايی که به خاطر مبارزه برای آزادی وعليه استبداد حاکم بر کشور دستگير شده اند و شجاعانه مقاومت ميکنند
ر سر زندانيان، در آنان و در ميان مردم ايران رعب و وحشت ايجاد کرده و آن ها را از ادامه اسالمی می خواهد با نگه داشتن شمشير اعدام ب

 . تالش برای کسب آزادی و حقوق از دست رفته خود بازدارد
اعدام بياييد اعتراض خود نسبت به اين موج سرکوب و . تنها تالش هم گام و سراسری ما می تواند اين توطئه جمهوری اسالمی را ختثی کند

را به جامعه جهانی برسانيم، و از تمام افراد و جرياناتی که برای جان انسان ها ارزشی قائل هستند، برای توقف اعدام ها در ايران 
 . درخواست حمايت کنيم

ی کنيم برای ما همراه با بسياری کانون ها و نهادهای حقوق بشری و مدافع زندانيان سياسی از همه هم وطنان و آزادی خواهان دعوت م
 رساندن اين پيام و اعمال فشار بر رژيم اسالمی برای پايان دادن به اين جنايت ها عليه بشريت، 

 
  ٢٠١١ فوريه ۵روز شنبه 
  بعد از ظهر ١۶:٣٠ تا ١۵در ساعت 

  دورتموند - روبروی کليسای راينولدی -
 . گردهم آيند

 
  آلمان –کراسی  کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمو-ايران آزاد 

 : فراخوان
 دهه ی باصطالح فجر را به  دهه ی مقابله  با مجازات اعدام بدل سازيم 

 
 

 ! خلق حق طلب کرد
  ! هم ميهنان آزاديخواه

 ! احزاب، سازمانها و شخصيتهای مبارز کردستان و ايران
 همفکرش، طی آن بر قيام پرشکوه  خلقهای ايران چنگ  بود که  خمينی و آخوندهای١٣۵٧دهه ی باصطالح فجر آن ده  روز بهمن ماه  سال 

 . انداخته  و روند انقالب خونين مردم کشورمان را بسود خود تغيير دادند
نامگذاری کرده  و در اين ده  روز از ) دهه ی سر برآوردن روشنايی(دير سالی است که  حکام جمهوری اسالمی، اين ده  روز را دهه ی فجر 

 ! آورند که  گويا مردم ايران تحت سايه ی حاکميت آنان، بدانها دست يافته اند¬ايی تعريف و تمجيد بعمل میباصطالح دستاورده
 ساله ی شاهنشاهی در ايران، پيش از هر چيز ديگر محصول مبارزات دليرانه  و متحدانه ی خلقهای ٢۵٠٠ترديدی نيست که  سرنگونی سيستم 

 در راستای به  انحراف کشاندن مبارزات مردم ايران - که  غير قابل انکار است- اين ميان نقشی داشتنداگر خمينی و همقطارانش در. ايران بود
آنچه  که  پس از بر . و استقرار يک سيستم ديکتاتوری مذهبی به  جای نظام پادشاهی و جلوگيری از بر سرکار آمدن يک حکومت دمکراتيک بود

 واليت فقيهی نصيب مردم ايران شده  است، کشتار آزاديخواهان و سرکوب مداوم هرگونه  ندای سر کار آمدن جمهوری اسالمی و ديکتاتوری
 . اعتراضی بوده  است

اين رژيم غير از برافروختن و ادامه ی يک جنگ ويرانگر هشت ساله  در آنسوی مرزها، در داخل ايران نيز با خلقهای تحت ستم، اقشار و 
 . ها و سازمانها و شخصيتهای آزاديخواه  در تقابلی دائمی بوده  استطبقات اجتماعی ترقيخواه  و نيرو

 در سرکوب مردم بجان آمده  و بپاخاسته  و شکنجه  و اعدام ناراضيان و دگرانديشان شاهد بوديم، ١٣٨٨ خرداد ٢٢آنچه  که  در پی کودتای 
 . شد سال گذشته  ميبا٣٢گوشه ی کوچکی از کارنامه ی خونين جمهوری اسالمی طی 

مين سالروز پيروزی انقالب خلقهای ايران، حکام جمهوری اسالمی موج ديگری از اعدام فرزندان مبارز مردم کشورمان را ٣٢در آستانه ی 



 .  کرده اندهمگام با بدار آويختن آزاديخواهان کرد و ايرانی، دهها تن ديگر را نيز به  اتهامات گوناگون و طی چند ماه  اخير اعدام. براه  انداخته اند
حزب دمکرات کردستان ضمن حمايت و استقبال از کليه ی تالشهايی که  از سوی هم ميهنان در ايران و سراسر جهان عليه  مجازات اعدام در 

احزاب، از کليه ی . جمهوری اسالمی بعمل آمده  است، دهه ی باصطالح فجر امسال را به  عنوان دهه ی مقابله  با مجازات اعدام اعالم ميدارد
سازمانها و شخصيتهای مبارز کردستان و ايران نيز ميخواهيم به  اتفاق، طی اين ده  روز تالشهايمان را بمنظور افشای اعدامها در جمهوری 

 . اسالمی، رساتر کردن فرياد اعتراض در اين رابطه  و الغاء مجازات اعدام زندانيان سياسی گسترش دهيم
واه  در کردستان ايران و سراسر ايران و از کليه ی کردها و ايرانيان ميهن پرست در خارج از کشور و نيز از از هر فرد انساندوست و آزاديخ

تمامی شيفتگان عدالت و انسانيت در هرجايی که  هستند ميخواهيم فعاالنه  در کارزار افشاگری و دادخواهی بمنظور توقف و الغاء مجازات 
 . نماينداعدام عليه  زندانيان سياسی شرکت 

 . سرنوشت دهها مبارز کرد محکوم به  اعدام و صدها هموطن ايرانی محکوم به مرگ، در گرو تالشهای ماست، بياييد به  ياريشان بشتابيم
 

 دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان 
  ١٣٨٩ بهمن ٧
  ٢٠١١ ژانويه  ٢٧

 م يک زندانی سياسی  کلن در مورد اعدا-اعالميه ی جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران 
سکوت در برابر اعدام، يعنی يک قتل دولتی آن هم مورد زندانيان سياسی در جمهوری اسالمی، در خارج از ايران نه به معنای فقط بی 

 ! تفاوتی که تاييد اين جنايت دولتی است
 

کوميت اعدام جعقر کاظمی ومحمد حاج آقايی ، از گرد هم آيی های روزهای آينده در سراسر جهان، عليه اعدام و جمهوری اسالمی ودر مح
 انسان در بندی که حتی بدون پرونده سازی های رايج در مورد شرکت در عمليات مسلحانه توسط حکومت اعدام به قتل رسيدند،ونيز ٢

 ! فرهاد تارم،زندانی سياسی کرد ايرانی که امروز در اروميه اعدام شد پشتيبانی می کنيم
 تمامی موارد ديگر اعدام زندانيان سياسی در ايران ، سند روشنی است که مخالفين در بند اين رژيم از نظر، او گروگانهايی اين اعدامها مانند

 ! خود جمهوری اسالمی،حداقل،می بايد با آنها رفتار شود"قوانين "در بند هستند ونه زندانيانی که درچهار چوب 
تداوم حرکات اعتراضی .ن تعداد اعتراضات ،تجمع ديگری در اينروزها برگزار نخواهيم کردبه دليل کثرت تعداد گردهم آيی ها وکافی بود

                کننده استدر سراسر جهان برای توقف وکند کردن ماشين کشتار رژيم بسيار تعيين 
  ١٣٨٩ بهمن ٧کلن /جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران

 در زندان اروميه اعدام شد،زندانی سياسی هموطن کرد، فرهاد تارم ٢٠١١ ژانويه ٧ی که صبح امروز  زندان۴بنا به اخبارتاييد شده يکی از 
                                            !بوده است

 
 ... بدرقه با ترانه مرغ سحر ناله سر کن

 ژانويه آرزو کرد تا هم بندان، او وجعفر کاظمی ٢۴زندانی سياسی، محمد حاج آقايی، يک کارگر ساده مخالف حکومت اعدام، در سحرگاه 
به ... را با خواندن ترانه مرغ سحر به سوی چوبه اعدام، بدرقه کنند و پس از آن نيز هرکس يادی از او کرد، اين ترانه را زير لب زمزمه کند

 .  هم ميهنمان ، اين ترانه را در زير لب زمزمه می کنيم٢ياد اين 

 اعدام ها را متوقف کنيم : فراخوان در سن خوزه
 

رژيم جمهوری اسالمی، در چند هفته اخير ، در هر هشت ساعت يک زندانی را اعدام کرده است و احتماال جان دها و صد ها زندانی ديگر 
اعدام ها و در ما از همه فعاالن سياسی ، مدافعان حقوق بشر و انسان های آزاده تقاضا داريم که در اعتراض به اين . خطر است    درمعرض

 .  ژانويه بر گزار ميشود شرکت کنند ٣٠دفاع از حق جدائی ناپذير و اساسی زنده بودن ،درتظاهراتی که در روز يکشنبه 
 

 جمعيت ايرانی حقوق بشر در شمال کاليفرنيا 
  بعد از ظهر ٧-۶ ژانويه از ساعت ٣٠يک شنبه : زمان
 وزه تقاطع ستونس کريک و وينچستر در شهر سن خ: مکان

 در سالروز انقالب بهمن عليه اعدام جلوی سفارت ايران استکهلم



 ! به همه آزاديخواهان وطرفداران لغو حکم اعدام
پس از کشتارهای بيوقفه . سابقه نکبت بارش در کشتار برای هميشه ننگ تاريخ خواهد ماند. جمهوری اسالمی بر دريای خون نشسته است

حمله به . در چند ماه اخير آمار اعداميان رو بفزونی گرفته است .. دامها را اخيرا گسترش داده است  موج وسيع اع60وقتلعام های دهه 
معيشت ومبارزه کارگران وکشتار وشکنجه آزاديخواهان با اين اعدام ها تکميل ميشود و قرار است در جامعه مردم را بوحشت بياندازد وبه 

. ی تواند جلوی اعتراضات مردمی را برای هميشه سد کند وخشم فرو خورده فوران خواهد کرداين اقدامات جنايتکارانه نم. سکوت وادارند
امروز ديگر نفرت از حکم اعدام وشکنجه دارد به اصول برنامه ای وشعار اعتراضات مردمی بدل ميشوددرقرن حاضر در بسياری کشورهای 

در سراسر جهان اعدام و شکنجه بايد . ه در کشورهايی نظير ايران اجرا ميشودجهان اين قتل عمد رسميت ندارد با اين همه اين حکم بربرمنشان
سرمايه داری حاکم بر ايران تنها برموج خون ميتواند حکومت کند ار . جمهوری اسالمی فرسنگها از اين ايده انسانی بدور است . ملغی شود

اين اقدامات نشانه وسعت . ودن اعتراضات توده ای می کنداين روست که آزاديها را دشمن خود ميداندوباارعاب سعی در خاموش نم
هرهشت ساعت يک اعدام اوج خون . اعتراضات توده ای وهراس رژيم است به اين خاطر رکورد اعدام را به خود اختصاص داده است

 بهمن روز خيزش عظيم توده ای در 22روز در سال. بايد با تمام قوا برعليه اين اعدامها و کل رژيم بايستيم . تشنگی اين رژيم را برمال ميکند
شورای حمايت از . ايران جلوی سفارت ايران در استکهلم گرد هم می آييم تا فرياد مرگ بر جمهوری صدها هزار اعدام را فرياد کنيم
اهان را به اين تظاهرات مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در مخالفت با حکم اعدام وشکنجه وبرای برچيدن زندانهای سياسی همه آزاديخو

 دعوت ميکند 
  مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم 12 بهمن ساعت 22 فوريه برابر با 11جمعه 

 زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم 
 سرنگون با د رژيم جمهوری اسالمی 

 شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران ـ استکهلم 
240111  

www.shora.se shoraye1@gmail.com  
Mobil: 0701502011     

 کنفرانس ساالنه ی دست ها از مردم ايران کوتاه
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No to sanctions, no to war ! 
No to the theocracy! 
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